
Hoe werkt de microneedling behandeling 
De Dermapen maakt gebruik van miniscule naaldjes die vibrerend kleine kanaaltjes in de huid maken. 

Er worden verticaal kleine kanaaltjes oppervlakkig in de huid gemaakt. 

Deze kanaaltjes zijn niet zichtbaar voor het blote oog, maar “verwonden” de huid precies genoeg om 
deze op een natuurlijke manier te activeren. Door de prikkeling wordt het natuurlijke herstelproces 
van de huid benut dat diep in de huid op gang komt. 

 Door de prikkeling in het bindweefsel komen groei-en helende factoren vrij, die zorgen voor 
aanmaak van collageen en elastine. Ook zorgen deze gaatjes ervoor dat de verzorgings serums beter 
worden opgenomen in de huid. 

Bij welke huidproblemen wordt microneedling toegepast. 
• Huidveroudering ( verslapte huid, fijne lijntjes, rimpels, ouderdomsvlekken, roodheid, 

couperose) 
• Zonbeschadigde huid ( roodheid, couperose, zonnevlekken) 
• Littekens ( chirurgische littekens, acne littekens, striae, verdikte littekens, littekensputjes 

zoals bij acne. 
• Rokershuid ( grove poriën, teint, rimpels) 
• Pigmentprobleem, na genezing van wondjes of pigmentloze huidzone. 
• Acne in herstelfase ( pigmentvlekjes, littekenputjes, littekenstrengen, onzuivere huid). 
• Beginnende kaalheid 
• Cellulitis 

 
 

Wat kun je na een microneedling behandeling verwachten 
• Bij sommige diepere behandelingen kunnen er puntbloedinkjes optreden, dit is juist de 

bedoeling. De huid sluit zich na de behandeling, waarna je ongeveer 1 a 2 uur een egale roze 
huid hebt. 

• Tot 1-2 dagen na de behandeling roodheid, bloedpuntjes en lichte zwelling van de huid. 
• Ongeveer 2-3 dagen na de behandeling verminderde roodheid, verdwijning van zwelling, 

verminderde jeuk en lichtte schilfers. De oude dode huidcellen schilferen in de weken na de 
behandeling af en nieuwe, jonge huidcellen worden eerder aangemaakt. De verdikte 
hoornlaag wordt weer mooi dun, waardoor verstoppingen minder kans krijgen. Dit zorgt dus 
ook voor een zuiverend effect. 

• Ongeveer 4-5 dagen na de behandeling ziet de huid er strak en droog uit. 
• Ongeveer 6-7 dagen na de behandeling is de huid hersteld. 
• Zelf goed de huid blijven voeden met het serum geadviseerd door ons voor uw huidtype en  

u moet ook de huid beschermen met een hoge zon beschermingsfactor. 
• De huid krijgt een prikkel om nieuwe bindweefselvezels te produceren. Doordat het 

bindweefsel diep in de huid gestimuleerd wordt, zul je al na enkele behandelingen merken 
dat je huid steviger en gladder wordt. Reliëf dat ontstaan is door acnelittekens en rimpels zal 
geleidelijk minder worden. 

• Na 4 tot 6 weken mag u de volgende microneedling behandeling weer ondergaan. 



Hoeveel behandelingen heb je nodig 
• Met een enkele behandeling geef je een enorme boost aan je huid, maar wil je echt huid 

verbetering gaan zien dan heb je meerdere behandelingen nodig, met ook een goede 
aanvullende huidverzorging voor thuis natuurlijk. 

• Reken gemiddeld op 6 tot 8 behandelingen met een tussenliggende periode van 6 tot 8 
weken. 
 
 

Doet de behandeling pijn 
• De behandeling is pijnloos. Uiteraard verschilt dit per persoon, iedereen beleeft namelijk een 

andere ervaring of is gevoeliger. Over het algemeen is de behandeling prima te doorstaan. 
• Sommige zones, zoals voorhoofd of de neus kunnen iets gevoeliger zijn, vergeleken met 

andere delen in het gezicht. 
• Na de behandeling voelt het aan of je te lang in de zon gezeten hebt. 

 

24 uur van tevoren 
• Zorg ervoor dat je 24 uur voor de behandeling geen: alcohol, koffie , energiedranken, of 

groene thee drinkt 
• Slik daarnaast geen antibiotica, aspirine, aproxen of ibuprofen. Paracetamol is wel 

toegestaan. Dit omdat je meer kan gaan bloeden tijdens de behandeling. 

30 dagen van tevoren 
• Geen Botox, Fillers, laserbehandelingen, fruit of melkzuur behandelingen, chemische 

peelings of blootstelling aan sterk zonlicht. 

 

Wanneer mag de behandeling niet gedaan worden 

• Allergie voor chirurgisch staal. 
• Zwangerschap 
• Huidkanker 
• Ziektegevoel / koorts 
• Herpes 
• Auto immuun ziekte 
• Diabetes 
• Tijdens een chemo behandeling 
• Gebruik van Roacutane / isotritinoïde 
• Donkere huidtypes 
• Verhoogde moedervlekken of wratten 
• Bloedverdunners en bloedstollings problemen 
• Bij twijfel vraag uw huisarts om advies! 



Voordelen Microneedling 
• Direct resultaat. 
• Snelle herstelperiode. 
• De huid wordt steviger en gladder ( verbeterende huidstructuur) 
• Veilig en natuurlijk met effect van binnenuit. 
• Betaalbaar alternatief voor Laserbehandelingen, Botox of Fillers. 

 

Nadelen Microneedling 
• Optimaal resultaat is in kuurverband. 
• Voor mooi blijvend resultaat eens in de zoveel tijd eenmalig herhalen. 
• Na de behandeling een paar uur een roodheid in het gezicht. 
• Een jeukende huid. 
• Vorming van pigmentatie in behandelde gebied bij blootstelling aan de zon of zonnebank, 

daarom hoge SPF50 gebruiken.  
• In zeldzame gevallen kan er een hyper- of hypopigmentatie, korstvorming of blaasjes 

optreden. Dit is meestal een tijdelijk effect en verdwijnt op den duur. 

Behandelplan 

• Intake behandel plan opstellen 
• Reinigen 
• Microneedling met serum 
• Verkoelend masker  
• Nabehandeling met serum 
• Advies serum voor thuisgebruik 

Na de behandeling 

• Pas na 4 uur je de huid weer wassen of koelen 
• Vermijd zonlicht ( ook de zonnebank) en daarna 4-5 weken het behandelde gebied goed 

insmeren met een hoge zonnebrandcreme. ( SPf 50) 
• Eerste 24 uur geen make-up ( als de behandeling heeft plaats gehad in het gezicht) 
• Het behandelde gebied niet harsen, waxen, epileren tijdens de behandel kuur. 
• Vermijd de eerste 3 dagen heet douchen en baden, en 5 dagen de sauna en het zwembad 
• Vermijd  de eerste 5 dagen zware inspanningen, zoals intensief sporten ( met transpireren)  
• Niet pulken aan de behandelde huid 
• Geen Botox of Fillers de eerste 3 weken!!! 

Wilt u de microneedling behandeleling bij De Schoonheidsstudio Leidsevaart 
gaan doen, neem dan dit formulier getekend mee bij de eerste afspraak. 

Naam…………………………………… 
Handtekening………………………………………….datum………………………………………. 



 


